
Subse�I/Subsemnata, 
de ,N-!PEc_ ?ol_ 

CNP  

PRIMĂRIA ORA,ULUJ BREAZA REGISTRATURĂ

NR. 45 DATA 14 -
DECLARAŢIEDEAVERE =--

·0'5·202'

ELG N/f- ro 4tl€ � având funcţia 
la N--/M,f �_,'Ir O.llfţ;} lli; fjl E�):� , 

,domiciliul  
I ( 

., 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul În declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* I) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
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7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

/ 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit iegii penale pentn inexactitatea sau 
caracterui incomplet al datelor menfionate. 

Data completării 

ilt. o5 l 10'-l 
.... ,., .•..•.................. 

6 



PRIMĂRIA ORA,ULUI BREAZA
REGISTRATURĂ

DECLARAŢIE DE INTERE�· 45 DATA l4-,os,2o?l.

Subs�VSubsemnata, 
de , 'HJ Pe(!_7o I<... 

CNP  , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1.1 ...... 

2.1 ...... 

4.1 ...... 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

- denumirea şi adresa -

__ ,... .. 
_,..�-

1 

Nr. de părţi 
Calitatea deţinută sociale sau 

de acţiuni 

Valoarea totală a 
părţilor sociale 
i/sau a acţiunilor 

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 



TrtuJar ............. _ 

SoVsotie •.••. " . " ..... 

Rooe de graJul {1J aletilularului 
············ 

Socie1ăp. cxmetciale/Pera:mă fizică 
autaizală/ � fimiliale' Cam:te 
iooividuak; cabinere� meffiti

civile pofesiooale sausocidăti civile 
pofesirnale ru tăsp.nlere limi1atăcare 
�rro&m.ooavoc:iJt/� 

·- 'e/Fuooatii/ A • ,,21 
l'IPDI �· & , __.__ 

I 

cbrurnirwşi încredintm cmtractului crntractului 
ooresa antractul 

� 

f 

/ 

/ 
:' 

t) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,

soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

.�.:t:!.9..:?..:�?..?.:t .. : ..... 
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